
 ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسول مريم ابن عيسى المسيح قتلنا إنا (( وقولهمتتمة تفسري اآلية الكرمية: 

قـال اهللا  . يقينـا )) قتلـوه ومـا الظـن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه

القتـل موجـود ، هـم قـالوا قتلنـا املسـيح ؛ لكـن أيـن الصـلب ؟ يقولـون هـذا مـن  (( ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه ))تعاىل: 

(( ومـا قتلـوه ومـا ؛ لكـن قـوى ذكـره اكتفـاء مبـا سـيذكر ؛  باب حذف املعلوم بالسياق ، هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا

ض فوقهـا علـى إنا قتلناه وصلبناه ؛ والصلب أن توضع خشبة على طول جسد املصلوب ويعـر وهم قالوا صلبوه )) 

حذاء عضديه عارضة مث يقف ويشد على هذه اخلشبة وتربط يداه على العارضتني ، هذا هـو الصـلب ؛ وهلـذا اختـذ 

النصارى لسفهم وضالهلم وقلـة عقـوهلم اختـذوا الصـليب الـذي صـلب عليـه نبـيهم إهلـا وعلـى األقـل مقدسـا مـع أـم 

وا بـــه النـــار ؛ لكـــنهم ســـفهاء ضـــالل ال مييـــزون بـــني احلـــق و لـــو كـــانوا عقـــالء لكـــانوا إذا رأوا الصـــليب كســـروه وأوقـــد

أي ألقـــي شـــبهه علـــى شـــخص آخـــر فقتلـــوا هـــذا  شـــبه ))(( (( ومـــا صـــلبوه ولكـــن شـــبه لهـــم )) الباطـــل ؛ قـــال: 

الشـخص ، شــوفوا الضـالل والفتنــة ألقــى اهللا شـبهه علــى رجــل فقتلـوا هــذا الرجـل وصــلبوه وقــالوا قتلنـا املســيح ، وقــد 

وجـل ولسـنا حباجـة إىل شـهادة أحـد بعـد شـهادة  ين كانوا حاضرين معه على أنه رفع كما قال اهللا عزاتفق مجيع الذ

وجــل ؛ مــن الــذي شــبه ؟ قيــل إن الــذي شــبه هــو نفــس الــذي دل اليهــود علــى عيســى ؛ ألن اليهــود كــانوا  اهللا عــز

اليهـود ؛ فقيـل هلـم  يف األرض هـو وأمـه خوفـا علـى نفسـه مـن يصـيحيبحثون عن عيسى وعيسـى كمـا تعلمـون كـان 

ـــيلهم واحـــدا مـــنهم فلمـــا وصـــلوا  ـــه إنـــه كـــان يف البيـــت الفـــالين فأرســـلوا أمـــة لقتلـــه وكـــان دل إىل البيـــت الـــذي هـــو في

وأصحابه حنو إحدى عشرة نفر أو اثين عشر دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلما دخـل ألقـى اهللا شـبه عيسـى ، ... 

احبكم ، قالوا أنـت عيسـى ، فقتلـوه وصـلبوه ؛ أمـا عيسـى عليـه فدخل اليهود فأمسكوه عيسى عيسى ، قال أنا ص

يف اجلدار وخرج من غري الباب رفعه اهللا تعـاىل إليـه ؛ وقيـل إن الـذي شـبه  كوةالصالة والسالم فيقال إن اهللا فتح له  

ي رجــل مــن قومــه ، مــن قــوم عيســى ، قــال لقومــه ثــالث عشــر نفــرا قــال مــن يصــرب علــى القتــل فيلقــي اهللا عليــه شــبه

وهو رفيقي يف اجلنة فقام شاب منهم وقال أنا ، فكأم استسخروه فأعادها مرة ثانية أو ثالثة فقال أنا ، قـال أنـت 

ذاك فألقى اهللا شبهه عليـه وجنـا عيسـى وهـذا الشـاب هـو الـذي دخـل اليهـود عليـه فقتلـوه وصـلبوه ؛ يقـول عزوجـل: 

(( وإن الذين اختلفوا فيـه لفـي ذكر اهللا أنه رفعه ، قال: أما عيسى عليه الصالة والسالم في (( ولكن شبه لهم ))

الذين اختلفوا فيه فقيل إنه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما وفيه مالمـح عيسـى  شك منه ))

  . وفيه مالمح غريه ولذلك اختلفوا

  

 مـن شـهيدا فـبظلم علـيهم يكـون القيامـة ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل مـن (( وإنقراءة اآليات: 



 عنــه نهــوا وقــد الربــا كثيــرا وأخــذهم اهللا ســبيل عــن وبصــدهم لهــم أحلــت طيبــات علــيهم حرمنــا هــادوا الــذين

 والمؤمنـون مـنهم العلـم فـي الراسـخون أليما لكـن عذابا منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم

 اآلخـر واليـوم بـاهللا والمؤمنـون الزكـاة والمؤتـون الصـالة والمقيمـين قبلـك مـن أنـزل ومـا إليك أنزل بما يؤمنون

  . عظيما )) أجرا سنؤتيهم أولئك

إن الذين اختلفـوا فيـه لفـي شـك منـه مـا لهـم بـه مـن و (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

أي مـا قتلـوا عيسـى ومـا  ما قتلـوه ومـا صـلبوه ))(( و سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل قـال:  علم إال اتباع الظن ))

أي ألقــــي شـــبهه علـــى شـــخص ؛ وســــبق أن  (( ولكـــن شـــبه لهـــم ))صـــلبوه ، واليهـــود ادعـــوا أـــم قتلــــوه وصـــلبوه 

املفســرين اختلفــوا يف ذلــك ، فمــنهم مــن قــال ألقــي شــبهه علــى واحــد ممــن كــانوا عنــده ؛ ومــنهم مــن قــال إنــه ألقــي 

ليهــود ؛ واختلفــوا مــنهم مــن قــال قتلنــا عيســى ، ومــنهم مــن قــال مل نقتلــه ؛ ألن ال شــبهه علــى الــذي دل عليــه مــن ا

م يتأنوا كثريا فألقي الشـبه علـى واحـد مـنهم أو علـى مـن يف البيـت فقتلـوه ، مث انفعاهليقتضي املماثلة ، ولعلهم لقوة 

ين اختلفــوا مل خيتلفــوا عــن علــم بعــد قتلــه تنــازعوا هــل حقيقــة أــم قتلــوا عيســى أو ال ، فــاختلفوا فيــه ؛ وهــؤالء الــذ

ولكن عن شك ، منهم من قال قتلناه ومنهم من قال مل نقتله واختلفوا وصار هذا يف النهايـة اختالفـا دينيـا ؛ فمـن 

ـــال إن الـــذي قتلنـــاه الشـــبه شـــبه عيســـى  يهـــودال واجلســـد لـــيس جســـده ؛ مـــن أقـــر بـــأم قتلـــوه ومـــنهم مـــن أنكـــر وق

(( مــا لهــم بــه يف اخــتالفهم أيضــا ، حــىت النصــارى اختلفــوا فيــه ؛ يقــول عزوجــل: والنصــارى أيضــا اتبعــوا ، اتبعــوهم 

فنفــى اهللا عــنهم أن يكونــوا عــاملني ؛ ووجــه ذلــك أن العلــم إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه يف الواقــع  مــن علــم ))

وهـؤالء مل يصـلوا إىل  إدراكا جازما ، هذا هو العلم ، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه يف الواقع إدراكا جازمـا ؛

ومــا هنــا نافيــة ؛  (( مــا لهــم بــه مــن علــم ))؛ ألــم مــا قتلــوه ومــا صــلبوه هــذا احلــد ، بــل نعلــم أــم مل يعلمــوا هــذا 

وهــل هــي حجازيــة أو متيميــة ؟ أو حجازيــة مل تكمــل شــروطها ؟ حجازيــة مل تكمــل شــروطها ، مــا الــذي مل تكتمــل 

الشروط ؟ عدم الرتتيب بني امسه وخربه ؛ وابـن مالـك رمحـه اهللا يقـول يف األلفيـة: مـع بقـى النفـي وترتيـب زكـي ؛ أي 

قائمــا ، قلــت حجازيــا ؛ ولــو كلــت: مــا زيــد قــائم ، كلــت متيميــا ؛  علــم ، وهنــا الرتتيــب خمتلــف ؛ لــو قلــت: مــا زيــد

  وقال الشاعر يصف معشوقته:

     تسب    فأجاب ما قتل المحب حرامومهفهف األعطاف قلت لهم ان  

إذا هـي متيمـة ولــو كانـت حجازيـة لقالــت: مـا قتــل احملـب حرامـا ؛ لكــن ال تعمـل عمـل لــيس إال عنـد احلجــازيني إال 

النفــي ، وهنــا ال ترتيــب ؛ ولــذلك نعــرب " مــا " نافيــة و " هلــم " جــار جمــرور خــرب مقــدم و " علــم " بالرتتيــب وبقــاء 

مبتداء مؤخر لكن دخل عليها حرف اجلر الزائـد إعرابـا الزائـد معـىن ؛ ألن احلـروف الزائـدة إعرابـا تفيـد تقويـة اإلميـان 



ـــاع الظـــن ))،  ـــا أداة االســـتثناء لكـــن االســـتثن (( إال اتب اء منقطـــع ، وعالمـــة اســـتثناء املنقطـــع أن يكـــون " إال " هن

املستثىن من غري جـنس املسـتثىن منـه ، حنـن نعلـم مجيعـا أن اتبـاع الظـن لـيس علـم ؛ وعلـى هـذا فـال يكـون االسـتثناء 

هنا متصال بل هو منقطع ؛ ألن اتباع الظن ليس علما ، فيكـون املسـتثىن اآلن مـن غـري جـنس املسـتثىن منـه ويكـون 

در " ال " يف االســتثناء املنقطــع بـــ" لكــن " يعــين: مــا هلــم بــه مــن علــم لكــن اتبــاع الظــن ؛ والظــن هــو منقطعــا ؛ وتقــ

الراجح مـن أحـد احتمـالني أو احتمـاالت ، إذا كـان األمـر حيتمـل شـيئني فـأكثر تـرجح أحـدها فـالراجح يسـمى ظنـا 

مـا عنـد الفقهـاء فالشـك مـا يقابـل واملرجوح يسمى ومها ، وإن تسـاوى األمـران فهـو شـك ؛ هـذا عنـد األصـوليني ؛ أ

اليقني ، فيشمل الـوهم والظـن والشـك ؛ وهلـذا قـالوا إذا تـيقن الطهـارة وشـك يف احلـدث فهـو علـى طهارتـه ، ومعـىن 

شـــك يف احلـــدث يشـــمل الظـــن والـــوهم والشـــك ؛ لكـــن األصـــوليني رمحهـــم اهللا قســـموا مـــا ال يكـــون علمـــا إىل هـــذه 

وحينئـذ ال علـم عنـدهم ؛ هـل لنـا أن نـأيت مبثـال يكـون فيـه  اتبـاع الظـن ))(( إال األقسام: ظـن ، وشـك ، ووهـم ؛ 

(( ليســت علــيهم بمصــيطر إال مــن تــولى االسـتثناء منقطعــا مــن القــرآن ســوى هــذا ؟ نعــم كثـري ، مثــل قولــه تعــاىل: 

ء يشـمل مـن  فهنـا " إال " لالسـتثناء املنقطـع ، ألن انتفـاء السـيطرة علـى هـؤال وكفر فيعذبـه اهللا العـذاب األكبـر ))

كفــر ومــن كــان غــري كــافر ؛ وهلــذا أتــت الفــاء يف اجلــواب ، والتقــدير: ليســت علــيهم مبصــيطر لكــن مــن تــوىل وكفــر 

(( بـل رفعـه  . )) حكيمـا عزيـزا اهللا وكـان إليـه اهللا (( بـل رفعـهتفسري اآلية الكرمية:  فيعذبه اهللا العذاب األكرب . 

هــذه " بــل " حــرف إضــراب ؛ وهــل هــذا إضــراب إبطــايل أو انتقــايل ؟ إبطــايل ، نعــم إبطــايل ؛ وعالمــة  اهللا إليــه ))

اإلضراب اإلبطايل أن يكون مبطال ملا سبقه ، وعالمة االنتقـايل أن ال يكـون مـبطال ملـا سـبقه لكنـه ينتقـل مـن حـال 

هــذه  هــا بــل هــم منهـا عمــوم ))(( بـل ادارك علمهــم فــي اآلخــرة بـل هــم فــي شـك منإىل حـال مثــل قولـه تعــاىل: 

أي رفعـه حيـا أو  (( بـل رفعـه اهللا إليـه ))انتقاليات لكن اإلضراب هنا إضراب إبطايل ، بل مل يصدقوا يف دعـواهم 

ميتا ؟ حيا ، رفعـه اهللا تعـاىل إليـه حيـا إمـا مـن كـوة يف البيـت أو مـن البـاب اهللا أعلـم كـل ذلـك مـن عنـده وكـل ذلـك 

وأيـن كـان ؟ كـان يف السـماء الثانيـة ، دليـل ذلـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه  اهللا إليـه )) (( رفعـهمن قدرتـه عزوجـل ، 

وآله وسلم حني عرج به وجد يف األوىل آدم ، ووجـد يف الثانيـة عيسـى وحيـىي ، ووجـد يف الثالثـة يوسـف ، ووجـد يف 

ابعة ابـراهيم ، ابـراهيم عليـه الرابعة إدريـس ، ووجـد يف اخلامسـة هـارون ، ووجـد يف السادسـة موسـى ، ووجـد يف السـ

الصــالة والســالم ألنــه أعلــى هــؤالء منزلــة عنــد اهللا عزوجــل وهلــذا كــان يف الســماء الســابعة ، وآدم يف الســماء الــدنيا 

ليقرب بالبنني فإن بنيه كانوا يف األرض وأقرب مـا يكـون مـن السـموات هـو السـماء الـدنيا ظ ، أقـرب مـا يكـون إىل 

وفضل اهللا واسع يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظـيم ؛ إذا رفعـه اهللا إليـه إىل آي مكـان األرض هو مساء الدنيا ، 

(( ؟ إىل الســماء الثانيــة مــع ابــن خالتــه حيــىي ؛ لكــن حيــىي لــيس مرفوعــا حبــال حياتــه إمنــا هــو مرفــوع بعــد أن مــات ، 



لعلمــاء إــا ثالثــة أقســام: عــزة القهــر ، أي ذا عــزة ؛ والعــزة قــال ا وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا )) (( كــان اهللا عزيــزا ))

  وعزة امتناع ؛ عزة القهر أن اهللا تعاىل غالب غري املغلوب ، ويف ذلك يقول الشاعر اجلاهلي:عزة القدر ، 

    واإلله الطالب     واألشرم المغلوب ليس الغالبأين المفر                            

(( لــئن رجعنــا  العــزة قــول اهللا تبــارك وتعــاىل ردا علــى قــول املنــافقني: ومــن أمثلــة ذلــك أي مــن أمثلــة ظهــور الغلبــة يف

العـزة هنـا أظهـر  (( وهللا العـزة ولرسـوله وللمـؤمنين ))قـال اهللا تعـاىل:  إلى المدينة ليخـرجن األعـز منهـا األذل ))

لكـل شـيء ، فهـو غالـب ؛ عـزة الغلبـة واضـحة أن يكـون غالبـا  معانيها الغلبة ؛ ألنـه يف مقابلـة قـول هـؤالء املنـافقني

ولــيس مبغلــوب جــل وعــال ؛ عــزة القــدر أي أنــه ذو قــدر عظــيم ال نظــري لــه ؛ عــزة االمتنــاع أنــه ميتنــع عليــه الــنقص ، 

أي ذا حكمـة ؛ فمـا هـي احلكمـة ؟  (( حكيمـا ))وأخذوا هذا من قول العـرب " أرض عـزاز " أي صـلبة قويـة ؛ و 

يقـــول عاقــل ليتــه مل يكــن هنـــا ، شــف هــذه احلكمــة ؛ وقـــد  هــي إحكــام الشــيء وإتقانـــه ووضــعه موضــعه حبيــث ال

 (( إن الحكــم إال هللا ))نتوســع يف املعــىن ونقــول إن احلكــيم مشــتقة مــن احلكمــة واحلكــم ، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

فهـو احلكـيم أي احلـاكم يف عبـاده وبـني عبـاده ؛ فهـو  (( ومـا اختلفـتم مـن شـيء فحكمـه إلـى اهللا ))وقال تعاىل: 

م يف عبــاده يشــرع مــا شــاء فــيهم بــأمره ويــه ، وهــو احلــاكم بيــنهم بشــرعه يف الــدنيا وجبزائــه يف اآلخــرة ؛ هــذا احلــاك

حكمــه ؛ ويكــون أيضـــا مــن احلكمـــة وهــي إتقـــان الشــيء ووضــعه يف موضـــعه ، والشــك أن اهللا ســـبحانه وتعــاىل لـــه 

املناســبة  (( وكــان اهللا عزيــزا حكيمــا ))؛ احلكمــة البالغــة يف شــرعه ويف قــدره ؛ وهلــذا نقــول احلكمــة شــرعية وقدريــة 

يعين مناسبة ختم اآلية ـذين االمسـني الكـرميني ألن هـؤالء اليهـود جـاءوا مغـالبني يريـدون أن يقتلـوا رسـوال مـن رسـل 

اهللا عزوجـــل فناســـب أن خيـــتم اآليـــة بـــالعزة واحلكمـــة وهـــي هنـــا يف احلكـــم أظهـــر منهـــا يف احلكمـــة يعـــين هـــو احلـــاكم 

(( وبكفرهم وقولهم على مـريم بهتانـا فوائد اآلية الكرمية:  ولذلك منع هؤالء من إفسادهم وقتلهم النيب . عزوجل

ومـــن فوائـــدها: أن الكفـــر  . (( وبكفـــرهم ))مـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة الكرميـــة: إثبـــات الســـبب ؛ لقولـــه:  عظيمـــا )) .

(( فبمـــا متعلـــق حملـــذوف كمـــا قلنـــا يف قولـــه: ســـبب للشـــر والفســـاد واللعـــن واإلبعـــاد عـــن رمحـــة اهللا عزوجـــل  ؛ ألنـــه 

ومن فوائدها: أن اليهود رموا مرمي ببهتان عظيم حيث قالوا إا زانيـة وأن عيسـى ابـن  . نقضهم ميثاقهم لعناهم ))

زنا ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا تان عظيم ؛ ولكـن هـل نقـول إـم كفـروا بـرميهم إياهـا ؟ نقـول أمـا مـن قـذفها بـذلك 

برأهــا اهللا مــن ذلــك فهــو كــافر ال لقذفــه ولكــن لتكذيبــه تربئــة اهللا ســبحانه وتعــاىل إياهــا ؛ فعلــى هــذا يكــون   بعــد أن

(( ومــريم ابنــة عمــران وجــل واهللا ســبحانه وتعــاىل قــال:  كفــره مــن بــاب كفــر اجلحــود ؛ ألنــه أنكــر مــا أثبتــه اهللا عــز

رماهـا مبـن رماهـا بـه اليهـود فهـو كـافر مكـذب  وعليه فمـن ؛فشهد اهللا هلا بإحصان الفرج  التي أحصنت فرجها ))

ننتقـل وإن كـان  وجـل . قـذفها ، نكفـره اآلن مـن أجـل أن قـذفها تكـذيب هللا عـز أجـل هللا عزوجل ؛ وليس هذا مـن



عالقة تامة ، لو قذف أحد من النـاس زوجـة النـيب عليـه الصـالة والسـالم عائشـة مبـا برأهـا اهللا منـه يكـون   ليس هناك

وجل ، وأل ما ذكـر اهللا القصـة ذكـر اإلفـك  كافرا من وجهني: الوجه األول تكذيب خرب اهللا عز  كافرا ؟ نعم يكون

مما يدل على أن هذه القضية مـن أصـلها وفصـلها كـذب ؛ فمـن رمـى  (( إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ))

آخر أنه دنـس فـراش النـيب عليـه  وجل ؛ وأيضا من وجه أم املؤمنني عائشة مما برأها اهللا منه فإنه كافر مكذب هللا عز

الصـالة السـالم ، إذا كانـت أم املـؤمنني عائشـة ـ وحاشـاها أن تكـون فعلـت مـا رميـت بـه ـ إذا كانـت زانيـة ـ والعيـاذ 

وهلـذا يلـزم أن يكـون طعـن بالرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ زد علـى  (( والخبيثـات للخبيثـين ))باهللا ـ فهي خبيثة 

وجـل أن جيعـل هـذه املـرأة الزانيـة فراشـا ألفضـل البشـر عنـده ـ نعـوذ بـاهللا ـ طعـن يف  اهللا عـزذلك أنـه طعـن يف حكمـة 

حكمــة اهللا ، هــل مــن احلكمــة أن جيعــل وليــه وصــفيه وخليلــه حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يفــرتش امــرأة زانيــة ؟ 

نشــهد بــاهللا أــم كفــرة وليســوا مــن لــيس مــن احلكمــة ؛ فهــؤالء الــذين يرموــا مبــا برأهــا اهللا منــه هــم كفــرة الشــك ، 

اإلســالم فــيهم شــيء ؛ ألــم كـــذبوا اهللا ورســوله وألــم دنســوا فــراش النـــيب عليــه الصــالة والســالم وألــم طعنـــوا يف 

لو قذفوا غري أم املؤمنني عائشة من زوجات الرسـول الـاليت مـنت وهـن يف حبالـه  حكمة اهللا ، وال إشكال يف ذلك .

؟ فكــذلك ، الصـــحيح أنـــه يكفــر ؛ ملـــاذا ؟ ال نقـــول ألنــه تكـــذيب هللا ألن اهللا ســـبحانه أو مــات عـــنهن ؟ فكـــذلك 

عزوجــل ؛ وتعــاىل مــا بــرأ واحــدة مــنهم لكــن ألنــه دنــس فــراش النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وطعــن يف حكمــة اهللا 

 أن يتـوب ، فـإذا تـاب وهلذا كان قول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات املؤمنني فإنه كافر يباح دمه وماله إال

إذا رمـى مـن غـري مـا  فينظر اإلمام هل يرفع عنه القتل ألنـه تـاب أو ال يرفـع ألنـه حـد ، هـذا يرجـع إىل رأي اإلمـام .

ومـن فوائـدها:  برأها اهللا منه فهذا يكون كغريها ممن رميت ألا ليست هي زوجة نـيب حـىت نقـول إـا طعـن بـالنيب .

؛ وهلـذا أوجـب اهللا فيـه حـدا قـدره كـم ؟ مثـانون جلـدة ، قـدره مثـانون جلـدة حـىت لـو  أن رمي احملصـنات تـان عظـيم

شــهد أحــد بــأن فالنــة أو فــالن زنــا وأنــه شــاهد ذكــر هــذا الرجــل يف فرجهــا ، شــهد هــذه الشــهادة نقــول اآلن عليــك 

شـاهد  معـي مثانون جلـدة ولـو كـان مـن أصـدق النـاس ، ولـو كـان مـن أزكـى النـاس نقـول عليـك مثـانون جلـدة ؛ قـال

آخر ، هاتوا ؟ شهد الثاين ، جنلده أيضا مثـانني جلـدة مـع األول ؛ قـالوا عنـدنا شـاهد ثالـث ، قلنـا هـات ؟ فنجلـده 

أيضــا مثــانون جلــدة ، كــل هــذا محايــة لألعــراض واألنســاب يعــين جلــد القــاذف لــيس محايــة لعــرض املقــذوف فقــط 

ب الــزوج مــا يــدري هــذا الولــد هلــذا أو هلــذا فضــاعت ولألنســاب أيضــا ألنــه لــو ثبــت زنــاه اخــتلط نســب الــزاين بنســ

األنساب ؛ وهلذا كان مـن الواجـب أن يقـام علـى القـاذف احلـد ؛ وأيضـا ال يكفـي أن يقـام عليـه احلـد ، ال تقبـل لـه 

أكــد  (( وال تقبلــوا لهــم شــهادة أبــدا ))شــهادة أبــدا ولــو شــهد مبــا يســاوي فلســا ال تقبــل شــهادته ؛ ألن اهللا قــال: 

(( وال تقبلــوا لهــم النفــي بالتأبيــد ، فــإذا شــهد وهــو مــن أعــدل النــاس ، قلنــا أبــدا ال نقبــل ، أليــش ؟ هــذا أمــر اهللا 



وعلـى ذلـك فكـل عمـل  (( وأولئك هم الفاسقون ))؛ الثالث ، العقوبة الثالثة خروجه عن العدالة  شهادة أبدا ))

(( إال الــذين تــابوا مــن ، ال يتــواله أبــدا ؛ لكــن اهللا تعــاىل اســتثىن ديــين أو دنيــوي يشــرتط فيــه العدالــة فإنــه ال يتــواله 

وهـذا االسـتثناء يعـود إىل اجلملـة األخـرية باالتفـاق وهـو ارتفـاع الفسـق  بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ))

د للثانيـة وهـي ؛ واختلـف العلمـاء هـل يعـو  (( ثمانين جلـدة ))وهي قوله: عنه إذا تاب ، وال يعود لألوىل باالتفاق 

فوائـد  أو ال ، إىل قولني وينبغي أن يرجـع يف ذلـك إىل اجتهـاد احلـاكم القاضـي . (( وال تقبلوا لهم شهادة أبدا ))

 لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسـيح قتلنـا إنـا (( وقولهماآلية الكرمية: 

مـن فوائـد هـذه  . يقينـا )) قتلـوه ومـا الظـن اتبـاع إال علـم مـن بـه ملهـ مـا منـه شـك لفـي فيـه اختلفوا الذين وإن

(( يـا أيهـا اآلية الكرمية: أن اليهود بـاءوا بـإمث قتـل املسـيح أخـذا هلـم بـإقرارهم ؛ ألن اهللا جعـل اإلقـرار شـهادة فقـال: 

وهلـذا نقـول اليهـود قتلـوا املسـيح ومـا قتلـوه ؛  الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو علـى أنفسـكم ))

أيـش قتلــوه ومـا قتلــوه ؟ قتلـوه حكمــا ومل يقتلــوه واقعـا ، قتلــوه حكمـا ألــم أقــروا بـأم قتلــوه ولكـنهم مل يقتلــوا واقعــا 

م ـ ومـن فوائـدها: أـ ثابـت علـى اليهـود بـإقرارهم .يف احلقيقة ، فمن فوائد اآليـة الكرميـة إذا: أن حكـم قتـل املسـيح 

أعين اليهـود ـ إمـا أن يكونـوا قـد أقـروا بأنـه رسـول وقـالوا رسـول اهللا ليعلنـوا علـى أنفسـهم أـم فعلـوا ذلـك عنـادا ؛ أو 

ومــن فوائــدها: نســبة اإلنســان   هـذا مــن كــالم اهللا كمــا ســبق ذكــر القــولني فيهـا مــن املفســرين . (( رســول اهللا ))أن 

ومـن فوائـدها وهـي فائـدة حنويـة:  . (( عيسـى ابـن مـريم ))من قولـه:  ؛ من أين تؤخذ ؟إذا مل يكن له أب إىل أمه 

أن اإلنســان إذا اشــتهر بلقبــه فــال بــأس أن يقــدم علــى اســم العلــم ؛ ألنــه قــدم املســيح وإال فاألصــل أن يقــدم االســم 

و أمحـد ابـن أ ،أوال مث اللقب مث الكنية ؛ لكن إذا اشتهر بـه فإنـه يقـدم اللقـب مثـل أن تقـول اإلمـام أمحـد بـن حنبـل 

(( ومـــن فوائـــدها: أن عيســـى عليـــه الصـــالة والســـالم رســـول اهللا ؛ لقولـــه:  حنبـــل اإلمـــام ؟ األول ألنـــه مشـــتهر بـــه .

(( يا أهـل الكتـاب وهو آخر نيب بعث بعده حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  رسول اهللا ))

وثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه لـيس بينـه  )) قد جاءكم رسـولنا يبـين لكـم علـى فطـرة مـن الرسـل

وبـني عيســى أحـد مــن الرســل ، وبـه نعــرف كــذب األخبـار الــيت قالــت إن خالـد بــن ســنان ـ وهـو مــن العــرب ـ كــان 

ومــن فوائــدها: شــرف عيســى عليــه الصــالة والســالم ؛   رســوال ؛ فيقــال لــيس بــني عيســى وحممــد أحــد مــن الرســل .

اهللا ، وكفــى باإلنسـان شـرفا أن يكـون رســوال هللا كمـا كفـى بـه شــرفا أن يكـون عبـدا هللا ؛ ألــيس  كيـف ؟ ألنـه رسـول 

ومــن فوائــدها: أن عيســى عليــه الصــالة والســالم مل  كــذلك ؟ بلــى ؛ لكــن الرســالة أخــص ، أخــص مــن العبوديــة .

(( ومــا قتلــوه ومــا جــل يقتــل ومل يصــلب ، خالفــا ملــن ؟ لليهــود ، والــذي قــال إنــه مل يقتــل ومل يصــلب هــو اهللا عزو 

ومــن فوائــدها: ســفاهة النصــارى وقلــة متييــزهم ، حيــث كــانوا يعبــدون الصــليب ويعظمونــه ، ولــو كــانوا  . صــلبوه ))



عقالء لكسروه ، صليب يصلب عليه نبيهم مث يذهبون إىل تقديسه ؛ لو أخـذنا بظـاهر احلـال لقلنـا هـذا دليـل علـى 

ليب ؛ لكــن هــم يــدعون إن هــذا تعظــيم لعيســى عليــه الصــالة بعضــهم لعيســى حيــث قدســوا مــا عــذب بــه وهــو الصــ

وجـــل حيـــث انقلـــب الرجـــل إىل مشـــاة عيســـى ســـواء قلنـــا إنـــه أحـــد  ومـــن فوائـــدها: متـــام قـــدرة اهللا عـــز والســـالم .

 وجـل . القاعدين يف البيت أو أنه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى ، فهو دليـل علـى متـام قـدرة اهللا عـز

ا إذا قلنـــا إن املقتـــول الرجـــل الـــذي دل اليهـــود مـــن فوائـــدها: أن فيهـــا تأييـــدا للمثـــل القائـــل " مـــن حفـــر ومـــن فوائـــده

ومــن فوائــدها: أن اليهــود  ألخيــه حفــرة وقــع فيهــا " فــإن هــذا الرجــل جــاء يــدل اليهــود ليقتلــوا عيســى فقتلــوه هــو .

ئــدها: أــم تكلمــوا هــذا بــال علــم ، هــذا ومــن فوا اختلفــوا بعــد أن قتلــوا عيســى بــزعمهم اختلفــوا هــل قتلــوه أم ال .

حـىت كـل املختلفـني لـيس هلـم بـه علـم  (( مـا لهـم بـه مـن علـم ))االختالف كله ال علم بـه ؛ وهلـذا قـال اهللا تعـاىل: 

ومن فوائدها: أنه كما ينتفي العلم عن النصارى ألم ضالل فقد انتفـى العلـم عـن اليهـود يف هـذه  وإمنا هو الظن .

ومــن فوائــدها: اإلشــارة إىل ذم مــن اتبــع الظــن ؛ وجهــه ؟ أن اهللا نفــى عــنهم العلــم أوال ،  ركوها حقــا .املســألة ومل يــد

ونفـي العلــم يقتضــي ثبــوت اجلهـل ، نفــي العلــم يقتضــي ثبـوت اجلهــل واجلهــل مــذموم ، فاتبـاع الظــن أيضــا مــذموم ؛ 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيـرا مـن  ((بعضه غري مذموم فقـال: ولكن بني اهللا تعاىل يف سورة احلجرات أن الظن 

يعــين وبعضــه لــيس بــإمث ؛ فمــا هــو الفــرق ؟ الظــن  (( إن بعــض الظــن إثــم ))يعــين وال جتتنبــوا بعــض الظــن  الظــن ))

مبين على قرائن قويـة ليسـت أوهامـا أو ختـيالت هـذا لـيس بـإمث ، والظـن الـذي ال أصـل لـه هـذا إمث ؛ ولكـن إذا ظـن 

ـــاين ؛ ال ، إن قلـــتم األول أخطـــأمت وإن قلـــتم اإلنســـان بأخيـــه ســـوءا ف هـــل أوىل أن حيقـــق أو أن يتجاهـــل األمـــر ؟ الث

الثاين أخطـأمت ؛ حسـب احلـال ، أي نعـم حسـب احلـال ؛ قـد يكـون مـن املصـلحة أن نبحـث حـىت نصـل إىل اليقـني 

بـني هـذا الرجـل فالتجاهـل ؛ فإذا كان األمر بينـك و  إما نفيا أو إثباتا ؛ وقد يكون من املصلحة أن نتجاهل ونتغافل

أحسن ، يعين لو نقل إليك إنسان كالما فيك من شخص فاألوىل أن تتجاهـل هـذا لـئال يقـع يف قلبـك شـيء عليـه 

فضـال عـن أنـه رمبــا تـذهب إليـه وتتنــازع معـه ؛ وهلـذا جـاء يف حــديث رواه ابـن مسـعود رضــي اهللا عنـه أن النـيب صــلى 

حــد مـــنكم عــن أحــد شـــيئا فــإني أحــب أن أخـــرج إلــيكم وأنــا ســـليم ( ال يخبرنــي أاهللا عليــه وآلــه وســلم قـــال: 

إال إذا دعـت احلاجـة إىل إخبـار اإلنسـان فهـذا واحلـديث فيـه مـا فيـه مـن ناحيـة السـند لكـن معنـاه جيـد ؛  الصدر )

متامـا  كاملنخـلشيء ثاين مثل أن نعرف أن هذا الرجل بينه وبني هذا صـداقة ويفضـي إليـه بسـره والثـاين ينقـل كالمـه  

ال ميســك املــال ، فهــذا جيــب أن تنصــح ؛ وإذا أخــربت عــن حــال لــيس هــذا منيمــة بــل هــو نصــيحة ؛ املهــم أن الظــن 

(( إال اآلن ينقسم إىل قسمني: بعض له قرائن قوية فهنا نتفي عنه اإلمث ؛ وقسم آخـر لـيس لـه قـرائن قويـة فظنـه إمث 

(( ومـا قتلـوه ومن فوائدها: انتفاء قتل عيسى عليه الصالة والسالم ، وأنه مل يقتل يقينـا ؛ لقولـه:  .اتباع الظن )) 



ــا )) فــإن قــال قائــل: مــا الــذي أحــوج  علــى أحــد االحتمــالني ، أيهمــا ؟ أن اليقــني هنــا عائــد إىل نفــي القتــل . يقين

 لفـي فيـه اختلفـوا الـذين وإن لهـم شـبه ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه (( ومـاالقضية إىل أن نكون يف هذا التأكيـد ؟  

ما الذي أوجب ؟ ألسـنا حنـن نـؤمن بكلمـة واحـدة  يقينا )) قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك

من ربنا عزوجل ؟ بلى ، لكن ما الـذي أوجـب ؟ أوجـب أن اليهـود هلـم دعايـة قويـة فيمـا يـذهبون إليـه ؛ فمـن أجـل 

وا ذه التأكيدات اليت تـدل علـى أن اليهـود مل يقتلـوا عيسـى ؛ واضـح ؟ وهـذا مـن رمحـة اهللا هذه الدعاية القوية قوبل

ومن حكمة اهللا ؛ أما كونه من رمحته فلئال يعلق يف قلوب املسلمني شيء مـن هـذا ، مـن هـذه الدعايـة ؛ وأمـا كونـه 

ها: أن هؤالء الـذين ادعـوا قتلـه مل ومن فوائد من حكمة اهللا فألجل أن يتبني األمر كما هو حىت ال يكون ملتبسا .

على االحتمال الثـاين ؛ الثـاين مـن يعـرف ؟ ويـش االحتمـال  يتيقنوا من قتله بل هم يف شك منه ؛ بناء على أيش ؟

مصدر من موضع احلال من فاعل قتلوا ، يعين وما قتلوه متيقنني بـل هـم يف شـك مـن ذلـك  (( يقينا ))الثاين ؟ أن 

  ، واهللا أعلم .

 ويـوم موتـه قبـل بـه ليـؤمنن إال الكتـاب أهـل مـن حكيمـا وإن عزيـزا اهللا وكان إليه اهللا رفعه (( بلقراءة اآليات: 

 اهللا سـبيل عـن وبصـدهم لهـم أحلت طيبات عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم شهيدا عليهم يكون القيامة

  . أليما  )) عذابا منهم للكافرين وأعتدنا بالباطل الناس أموال وأكلهم عنه نهوا وقد الربا كثيرا وأخذهم

 ولكـن صـلبوه ومـا قتلـوه ومـا اهللا رسـول مـريم ابـن عيسـى المسيح قتلنا إنا (( وقولهممناقشة عن معاين اآلية: 

  . يقينا )) قتلوه وما الظن اتباع إال علم من به لهم ما منه شك لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شبه

  دعوى اليهود إم قتلوا املسيح ؟ماذا تقول يف  الشيخ :

  دعواهم كذب ؛  الطالب :

  إذا دعوى هذه كذب ؛ ما الدليل ؟  الشيخ :

  ؛  (( وما قتلوه يقينا ))قوله تعاىل:  الطالب :

  هنا هل هي عائدة إىل فعلهم أو عائدة إىل النفي ؟  (( يقينا ))كلمة  الشيخ :

ة على القتل فإذا القتـل الـذي قتلـوه لـيس قتـل يقيـين ، القتيـل لـيس هـو حيتمل اجلهتني ، إن قلنا إا عائد الطالب :

    عيسى نفسه ؛ وإن قلنا إا عائدة على النفي


